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RESUMO 

 

Considerando que o presente estudo refere-se a um relato de experiência vivenciada na 

Educação Física escolar e que dentre as muitas possibilidades e o trabalho realizado no campo 

expressamos aqui as questões pertinentes ao tratamento pedagógico da competição esportiva como 

conteúdo desenvolvido nesse âmbito. Um dos grandes desafios enfrentados por professores de 

Educação Física em sua prática docente é viabilizar a competição esportiva no ambiente escolar. 

Sabemos que a competição esta inserida dentro da sociedade e dos conteúdos programáticos da área 

LINO 1998, FREIRE 1994, SANTIN 1987, contudo, questões de natureza metodológica sempre 

devem ser pesquisados e relatados afim de ampliarmos a discussão acadêmica sobre o assunto. Para 

isso torna-se relevante debatermos alguns temas como: a prática educativa da competição esportiva 

escolar; a importância de sua prática; o que alguns autores de nossa área falam sobre o tema e a 

intervenção do profissional de educação física para viabilizar esse conceito. As explorações dos 

conteúdos expressos no presente texto estão alicerçadas a partir das práticas competitivas realizadas 

em Torneios Interclasses, Interescolares, Campeonatos, Olimpíadas Estudantis, onde pudemos 

verificar como a competição pode tornar-se uma aliada dentro de um projeto pedagógico coerente e 

tendo o profissional de Educação Física o importante papel de transmitir valores educativos, práticas, 

ações e intervenções que contribuam com esse objetivo. Os relatos aqui apresentados foram realizados 

com os alunos de uma instituição de ensino particular em Campinas/SP, sendo registrados ao longo de 

10 anos com uma turma de 20 alunos e estendendo-se, posteriormente, a todo o colégio.  

 

Palavras Chaves: “Competição Esportiva Escolar”; “Esporte Educacional”; “Professores de Educação 

Física”  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Educação Física e Esporte Escolar 

 

O esporte possui uma grande importância social. Tornou-se tema de políticas públicas, motiva 

o desenvolvimento industrial através de novas tecnologias, na criação de materiais e equipamentos 

esportivos, e tem sido um instrumento primordial na área de pesquisas médicas que buscam um 

melhor desempenho dos atletas. 

O esporte era uma prática típica da aristocracia e da alta burguesia inglesa até o final do século 

XVIII, sendo uma atividade de ócio para os adultos e um meio de educação social para os seus filhos. 

Mas no decorrer do século seguinte algumas mudanças ocorreram e o esporte se tornou mais popular, 

passando a ser praticado também por outras camadas sociais. Os estudantes das Escolas Públicas da 

Inglaterra começaram a dedicar seu tempo na organização e supervisão de atividades e jogos 

esportivos, promovendo seus próprios jogos desafiando assim as autoridades educacionais, achavam 

os jogos perigosos e violentos (Betti, 1991). Já na metade do século XIX, o que predominava era o 

modelo esportivo da classe média.  

O pioneirismo da Inglaterra em relação ao esporte baseou-se na divulgação entre a população 

industrial e urbana, e também no fato de aceitá-lo como um meio de educação. Porém no final do 

século XIX e no início do século XX foi efetivado um acordo entre o Departamento de Educação e o 

Exército para que sargentos ministrassem a Educação Física nas escolas, impondo então um modelo 

ginástico sueco, o que gerou grande dualidade na Educação Física Escolar. (Oliveira, 1986) 

No seu texto “Como é possível ser esportivo”, Pierre Bourdieu lembra importantes questões 

sobre a sociogênese deste campo e traz relevante contribuição: 

 

“A história do esporte é uma historia relativamente autônoma que, mesmo estando 

articulada com os grandes acontecimentos da história econômica e política, tem seu 

próprio tempo, suas próprias leis de evolução, suas próprias crises, em suma, sua 

cronologia especifica”... ”parece indiscutível que a passagem do jogo ao esporte 

propriamente dito tenha se realizado nas grandes escolas reservadas às “elites” da 

sociedade burguesa, nas public schools inglesas, onde os filhos das famílias da 

aristocracia ou da grande burguesia retomaram alguns jogos populares, isto é, 

vulgares, impondo-lhes uma mudança de significado e de função muito parecida 

àquela que o campo da música erudita impôs às danças populares, bourrées, 

gavotas e sarabandas, para fazê-las assumir formas eruditas como a suíte”. 

BOURDIEU (1983 p.137-139) (grifos do autor). 

 

Percebe-se que o autor exalta o esporte e apresenta sua importância, desvinculada a tempo, 

pessoas ou lugares, mas envolvido na sociedade burguesa elitizada. Ele se refere à ruptura entre o jogo 

popular e o Esporte, que ocorre nas grandes escolas reservadas à elite inglesa e afirma que o esporte 

passa por uma re-signicação, passando dessa elite para um esporte de massa.  
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Quando relata sobre a escolarização do esporte, Finck (1995), diz que hoje o esporte é 

reconhecido internacionalmente pela classe acadêmica e intelectual como um dos maiores fenômenos 

sociais. Paralelamente a autora menciona que existe um questionamento a Educação Física em toda 

sua amplitude: enquanto área de conhecimento, de ciência objeto de estudo, bem como, seus valores 

educacionais e sua finalidade; e ela completa dizendo que o esporte hoje é predominante como 

conteúdo da Educação Física escolar e que o sistema educacional muitas vezes utiliza-o como 

instrumento de manipulação, ciente do poder que exerce tanto nos professores quanto sobre os alunos. 

Podemos observar a influência do esporte sobre os envolvidos em seu processo de ensino - 

aprendizagem, analisando o seu vínculo com a educação. Os profissionais envolvidos devem estar 

preocupados com a atitude pedagógica presente na prática esportiva, visando colaborar com esse 

processo. 

A partir das considerações apresentadas nos relatos anteriores, podemos mencionar pelas 

idéias de alguns autores (SOARES 1992, FREIRE 1994, CASTELLANI F° 1998) a ocorrência, em 

um período da Educação Física escolar (décadas de 60 e 70), no qual as aulas eram meramente 

repetições de gestos técnicos e de forma fragmentada, o que gerava pouca aprendizagem e valorizava a 

prática esportivizada das modalidades. O esporte determinava o principal conteúdo de ensino da 

Educação Física, estabelecendo novas relações entre professor e aluno, tornando-se professor-instrutor 

e aluno-atleta. 

Já nas décadas de 70-80 surgiram movimentos “renovadores” os quais privilegiavam o 

estímulo ao desenvolvimento psicomotor, especialmente a estruturação do esquema corporal e as 

aptidões motoras que são melhoradas através da prática do movimento, mudando o conceito de 

exercícios repetitivos para mudanças de hábitos, idéias e sentimentos através do esporte. 

Esses “diferentes conceitos” em relação ao esporte e à Educação Física escolar fizeram com 

que houvesse reflexões sobre sua prática (ASSIS 2001, PAES 1996, BROTTO 2001), surgindo novas 

pesquisas e estudos que apresentavam uma proposta de ensino que trocava os movimentos repetitivos 

por movimentos espontâneos, respeitando o limite e a aptidão de cada um.  

Numa reflexão sobre a Educação Física nos dias atuais, seria ilusório pensar que ela  não 

apresenta mais o mesmo modelo tecnicista da década de 70 e início de 80. O que observamos, 

contudo, é que existem vários estudos sobre o assunto que tecem a preocupação de alguns autores 

(FREIRE 1994, BETTI 1991, COLETIVO DE AUTORES 1992) em apresentar a Educação Física de 

forma mais crítica e menos conservadora. Após essa época, observou-se, através dos textos estudados, 

uma tendência competitivista e o crescimento pelo interesse ao esporte-espetáculo, fazendo com que a 

Educação Física se apoiasse no tecnicismo desportivo subsidiado pelo progresso científico da 

fisiologia do esforço e da biomecânica.  

Diante das reflexões apresentadas nos estudos da época, esse tipo de tendência trouxe certa 

divisão entre os profisionais da área. Não podemos cometer o equívoco de generalizar, ainda que de 
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fato tenha ocorrido, mas, o que observamos nos relatos, é que novas reflexões surgiram e essa 

tendência foi diminuindo, a não ser nos casos dos profissionais totalmente alheios às produções 

acadêmicas. Mas durante esse “tempo perdido” não houve mudanças qualitativas na prática da 

Educação Fisica. A falta de encontros, diálogos, entendimentos trouxeram consequências retardatórias 

para essa prática, deixando-a estagnada, sem avanços. 

Podemos apresentar o esporte em ambientes como formal ou escolar, informal ou extra-

escolar e não-formal ou difusa (PAES, 2001), suscetível a se transformar em atividade profissional. 

Possui, dentre algumas possibilidades de desenvolvimento, elementos importantes e pode se 

apresentar na perspectiva do lazer e do rendimento, mas em ambos os casos ele desempenha um 

importante papel. Para PAES (2001): 

 
“Na escola, devemos tê-lo (o esporte) como um conteúdo de uma área de 

conhecimento e o seu ensino deve ser proposto de forma organizada e planejada. 

Assim, a Educação Física na escola pode deixar de ser uma atividade, tornando-se 

uma disciplina, e seu programa de ensino deverá definir com clareza seus objetivos, 

conteúdos programáticos e procedimentos metodológicos utilizados para o 

cumprimento dos programas propostos”. (p. 18 e 19) 

 

O esporte quando abordado de forma pedagógica, voltado para a formação do aluno, torna-se 

um importante componente educativo, que certamente deve ser aplicado na escola, e, no momento 

oportuno, valorizar a iniciação esportiva, dentro da faixa etária indicada para tal. Analisando o esporte 

como componente educacional podemos lembrar que educação “existe por toda parte”, segundo 

Montagner (1993). Essa ação educacional não requer um espaço específico, portanto, segundo o autor, 

é errôneo dizer que apenas a escola educa. Por se tratar de uma ação-cultural sobre os indivíduos, 

torna-se uma razão de convivência entre as pessoas. Para MONTAGNER (1993): 

 

“Não se faz aqui negar a importância da escola e questionar sua necessidade para 

a sociedade. Apenas deixam-se caracterizados a visão e os objetivos deste estudo 

sobre a educação. Na questão do Homem, ela se dá por toda a parte, e não somente 

dentro da escola. No momento de participar da competição esportiva e da 

convivência do clube, ali se passa a construir uma escola. É a comunidade 

esportiva (professores, técnicos, dirigentes, árbitros, pais, etc.) transmitindo e 

recebendo saber, experiências e valores. É um local momentaneamente provisório, 

onde ocorrem as trocas e a possível formação do instrumento esporte em um 

instrumento educacional”. (p.28) 

 

 

1.2. Escola e Esporte 

 

Em estudo publicado em 2007, Constantino apresenta algumas reflexões e críticas sobre os 

valores educativos do esporte e diz que a escola foi invadida por um conjunto de valores ideológicos, 

alguns louváveis, incutindo na escola a função não só de ensinar, mas também o de inclusão social, 

arrastando-a para uma lógica de verdadeiro descompromisso social quanto ao caráter prático e 
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utilitário dos saberes e competências que deve fornecer aos alunos. Mas o que isso tem a ver com o 

esporte? Para CONSTANTINO (2007): 

 

“O entendimento que muitos educadores têm do papel da escola e da respectiva 

missão é também um fator adicional de bloqueio. O discurso piegas e de facilitismo 

de que a escola, mais do que um local de trabalho de esforço e de superação, deve 

ser um espaço de ambiente agradável, não constrangedor, facilitador das 

aprendizagens, respeitando as “necessidades” e “personalidades” dos alunos não é 

um contexto organizacional muito estimulante para o desporto. Nesta escola “de 

resto” o desporto será sempre “alienante” e seu lugar ocupado pela antítese do 

trabalho: o lazer, o jogo, a atividade física e o prazer lúdico.” (p. 67) 

 

 

O que percebemos nessas reflexões de Constantino é que o autor não está satisfeito com a 

realidade e os excessos cometidos pelo esporte fora e dentro da escola.  Para Constantino (2007), a 

escola é um dos lugares mais comuns para analisar a realidade esportiva de qualquer país, e isso fica 

evidente no rescaldo das grandes competições internacionais. Mas a preocupação aparente do autor é o 

esquecimento, por completo, de como se encontra a atual situação da escola pública dos países e que 

os discursos encontrados “quase sempre fala do esporte e ignora a educação física, o que é também 

revelador, da confusão e da arbitrariedade, a par da ligeireza, com que o tema é tratado”. Quando fala 

sobre a escola atual, Constantino não se refere ao fato que outrora a escola era melhor; pelo contrário, 

o autor afirma que hoje a escola é incomparavelmente melhor, pois é para todos e a de outrora para 

uma pequena minoria. Mas sua preocupação esta relacionada a essa escola atual e ao uso do esporte 

nesse ambiente:  

 

“a escola não pode continuar a alimentar o equívoco de que face ao esporte lhe 

caberia uma espécie de regeneração dos excessos e dos vícios do esporte que se 

pratica no seu exterior. De que seria depositária e fiel guardiã de um “desporto 

educativo” em contraponto a um outro, pouco digno de receber esse qualificativo”. 

...“a educação e o treino corporal e esportivo não se dão bem, com um ambiente 

onde as aulas têm de ser divertidas, animadas e participadas não exigindo trabalho 

e esforço”.(p.69) 

 

 

Como se o esporte de competição não fosse educativo, como já vimos anteriormente, na fala 

de Montagner (1993) “educação existe por toda parte”. E Constantino completa dizendo que “nos 

tempos atuais o que a escola pode fazer pelo esporte é bastante, mas, apesar de tudo, menos do que o 

esporte pode fazer pela escola”. 

Encontramos, na comunidade científica, vários autores que apresentam diferentes reflexões 

sobre o esporte na escola e com diferentes olhares: FREIRE (1994) com seu olhar construtivista; 

TANI (1988) e seu tratamento desenvolvimentista do esporte; PAES (2001) e o tratamento pedagógico 

do esporte; o COLETIVO DE AUTORES (1992) com sua cultura corporal; DAÓLIO (1997) e os 
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movimentos culturais do esporte; BRACHT (1992) e BETTI (1991) o trata como um campo de 

vivência social, dentre outros que refletem sobre o tema. 

Porém o que todos esses autores afirmam e concordam é a importância do esporte para os 

alunos e sua utilização para o desenvolvimento, físico, psicológico e social.  

 

“Dessa forma, o esporte escolar, tratado como conteúdo de uma área de 

conhecimento, torna-se ainda mais necessário, uma vez que o papel fundamental da 

escola é preparar o aluno para viver em sociedade e exercer cidadania.” PAES, 

(1996, p.68) 

 

Planejar os conteúdos do esporte na Educação Física Escolar faz parte de um processo de 

ensino-aprendizagem desse conteúdo. Nesse ambiente pode-se estruturar o desenvolvimento do 

esporte para o resgate de valores sócio-educativos, na formação de opiniões e na colaboração da 

estruturação de costumes.  

É preciso resgatar os valores educacionais do esporte privilegiando o coletivo sobre o 

individual, o compromisso da solidariedade e respeito humano, a importância do jogar com o 

companheiro e não contra o adversário. Devemos enfatizar jogos com regras implícitas e específicas 

para que seu aprendizado não finalize nos gestos técnicos, oferecendo possibilidades de aprendizagem 

diferenciadas. 

Projetar uma prática esportiva educacional em que o aluno conceba e incorpore o 

conhecimento tendo condições de modificá-lo, se preciso, torna-se relevante nesse processo. Os 

conteúdos podem ser tratados como em qualquer outra disciplina escolar, tendo objetivos, programas 

de aulas e estratégias de ensino. O esporte pode estar vinculado a um significado, seja do prazer, da 

superação, do pedagógico ou simplesmente de sua prática por ele mesmo, mas em todas elas 

observamos a sua importância educacional, propiciando situações para o desenvolvimento da 

iniciativa e da criatividade, importante para as soluções de problemas.  

 

 

1.3.  COMPETIÇÃO ESCOLAR  

 

A competição e o esporte, seja individual ou coletivo, possuem um forte vínculo, pois se 

tratam de temas interligados. Aquela é um dos componentes que permeiam esse e deve ser trabalhada 

como tal. Proporcionar a competição esportiva na escola para crianças e adolescentes não significa ter 

a pretensão de que esse processo esportivo tenha o objetivo de formar atletas, de construir uma 

mentalidade competitiva focada apenas no êxito esportivo ou ainda de valorizar apenas os mais fortes 

ou mais aptos, o que pretendemos é oferecer oportunidades de vivências e experiências em 

competições esportivas, de frustrações nas perdas e atitudes honrosas diante das vitórias.  
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Nesta perspectiva ao se discutir o ensino de esportes não se pode descartar a 

necessidade de se ensinar a competir, pois a competição como um conteúdo do 

planejamento do professor pode enriquecer/incrementar o processo de ensino. As 

competições pedagógicas e os festivais esportivos tanto em aulas de Educação 

Física como em aulas de treinamento, constituído como conteúdo de ensino, são 

partes integrantes do projeto pedagógico da escola, podendo, portanto, ser 

compreendidos como possibilidade educacional, como ferramenta de intervenção. 

(SCAGLIA, 2003 p. 2) 

 

A forma como olhamos e focamos a competição na escola é que vai fazer a diferença, pois 

podemos olhá-las de várias formas e são inúmeras as possibilidades, mas a que mais encontramos 

nos estudos sobre a competição é a discussão dicotômica acerca do caráter bom ou ruim da 

competição: de um lado estão os defensores da competição e de outro os adversários dela, nos 

quais cada parte analisa de formas distintas, mas sem compreender a profundidade e a complexidade 

dessa manifestação cultural.  

A competição escolar tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores como PAES (2001), 

BROTTO (2001), ORLICK (1989), MONTAGNER (1993), SCAGLIA (2002), entre outros, cada 

qual defendendo pontos de vistas e ideais diferentes, mas sempre buscando uma melhoria no que diz 

respeito a ela. Sabemos que há benefícios na prática competitiva, porém sempre carregados de 

perigos. Cada desafio lançado é importante para buscarmos uma consolidação do tema. Uma aula de 

Educação Física, onde se enfatiza apenas o competir, não permite afirmar ser o melhor para o 

desenvolvimento do aluno, mas buscar equilíbrio nas atividades e inserir a competição como projeto 

dessa prática balizada por um processo pedagógico é uma forma de enriquecer o conteúdo das aulas 

e conseqüentemente na formação dos alunos.  

Para Orlick (1989), o objetivo da competição deve estar voltado também para a auto-

superação e busca da elevação da auto-estima. Ideal seria que não fosse vista como um jogo de alguém 

contra alguém, mas sim um jogo com alguém e porque não contra si próprio, estimulando a auto - 

avaliação. O autor sugere uma competição cooperativa, valorizando o bem-estar dos jogadores acima 

dos resultados do jogo e completa dizendo, em sua visão cooperativa, que “a competição é um meio 

para o prazer mútuo e pode também ser orientada para a melhoria dos resultados físicos, emocionais e 

sociais”. Ele completa dizendo que “nos esportes, assim como nas outras áreas da vida, se a vitória se 

torna muito importante, as pessoas farão qualquer coisa para alcançá-la” Orlick (1989, p. 92). 

Não podemos ignorar o fato de que quando se compete alguém ganha e outro perde. 

Quando falamos em vitórias e derrotas, não imaginamos as diferentes reações que esses valores 

podem gerar. Saber perder não é fácil, dependendo da faixa etária gera maiores frustrações, 

mas também devemos ensinar a ganhar com humildade, enfatizando que a vitória, na maioria 

das vezes, é o reflexo de uma equipe estruturada e confiante, que respeita os limites individuais 

de cada integrante do grupo.  
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Na maioria das situações, a criança gosta de competir e se sente fascinada. Quando a 

competição é usada como um meio, ela torna-se uma valiosa aliada para contribuir na formação de 

valores para aquele que a pratica, tornando-o mais participativo, autêntico, criativo, solidário, 

integrado, sujeito de seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. De acordo com BELBENOIT 

(1976), “Se admitimos a competição é porque teremos reconhecido virtudes educativas...”. E o autor 

completa: 

 

“A competição, em desporto, não começa com os campeonatos em forma, os seus 

regulamentos, os seus calendários, as suas eliminações, as suas recompensas. Ela 

nasce com o desejo de fazer melhor, de o provar a si próprio e perante as 

testemunhas, quer por referências a padrões objetivos, quer da confrontação com 

um adversário, encontro ou desafio. Seria pedagogicamente muito útil saber se as 

virtudes e os vícios da competição estão já em germe desde sua origem, ou se só 

aparecem, tanto umas como outros, a partir de uma certa intensidade” (1976, p. 

108) 

 

 

Diante destas colocações e das análises críticas dos textos já estudados a respeito do assunto, 

podemos dizer que a competição contribui na formação de cidadãos edificados e nos valores que 

podem ser transmitidos por ela. A intensidade com a qual utilizamos à competição nas aulas de 

Educação Física é que vai graduar seus sucessos e desgastes. Ver apenas os defeitos da competição 

sem contabilizar, ao mesmo tempo, aquilo que ela traz de positivo na vida esportiva do atleta é 

desqualificá-la. O que o atleta procura na prática competitiva é o prazer de se sentir forte, no físico e 

no moral, de se ultrapassar, de superar obstáculos, de vencer o adversário escolhido, lutando com suas 

próprias forças, obedecendo a regras que são impostas para que se mensure o desafio e que fomente o 

respeito pelo adversário no momento do confronto. 

Encontramos também, nesse processo, as brutalidades do ganhar a qualquer preço, mesmo que 

seja pelo doping e outros artifícios de burlar as regras para se obter a vitória e desenvolver atletas de 

competição. Por causa desses excessos, alguns educadores pensam num esporte escolar sem 

competição. Mas isso gera uma contradição, pois inicialmente o esporte tem intrínseco o desejo de 

superar, vencer, desafiar e isso não significa que tenha a função de produzir atletas, dentro do 

ambiente escolar, para BETTI (1991): 

 

(...) o fato de introduzirmos a competição nos programas escolares não significa 

aceitar para a escola a missão de produzir atletas que assegurem o prestígio 

nacional, esse é um efeito secundário, porém o objetivo principal é o de estender a 

todos uma gama tão extensa quanto possível de atividades formativas.” (p. 54) 

 

 

Não podemos negar que haja um interesse em despontar atletas de qualidade em eventos 

competitivos escolares. Ainda hoje buscam-se atletas que estão no anonimato para o estrelato nesse 
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tipo de torneio. Mas no caso de uma competição sadia esse não pode e nem deve ser o objetivo 

principal; deve aparecer como reflexo e oportunidade para os atletas, no momento apropriado. 

 

 

1.4. Conduta do Profissional 

 

Uma vez que nossos estudos também estão voltados para questão educacional, tais 

questionamentos nos levam a refletir sobre a importância da ação dos profissionais em relação à 

competição escolar. Como deve agir o professor em casos como esses? Qual deve ser a atitude do 

profissional diante da competição esportiva escolar? 

Para Belbenoit (1976, p. 55), “o desporto não é educativo sobre todos os planos, a menos que 

um educador faça dele ao mesmo tempo um objeto e um meio de educação, que se integre pela prática 

e pela reflexão naquilo a que eu chamarei de ética de saúde.”. Ou seja, o que vai caracterizar os efeitos 

do esporte e da competição na escola é o profissional responsável em implementá-los. 

O profissional de qualquer área que busca qualificar seu trabalho deve permanentemente 

procurar novas técnicas e conhecimentos atualizados. Mas não adianta obter o conhecimento se não 

são colocados na prática.  Existem informações em todos os níveis e aprofundamentos (internet, 

jornais, livros, revistas...), mas essas informações só se tornam conhecimento quando as analisamos e 

colocamos em prática o resultado das nossas reflexões, com o objetivo de gerar novos conhecimentos. 

Estamos todos num processo constante de aprendizagem. Por isso são necessários estudos e reflexões 

para acompanhar a ação.  

Constantino (2007) quando faz sua reflexão sobre a importância do envolvimento e 

comprometimento do profissional de Educação Física nas escolas diz que “há escolas e professores 

que trabalham com qualidade e outros que o não fazem. Em condições similares há resultados 

diferentes”. E completa: 

 

“Os esforços que existem da parte de muitos professores, designadamente de 

educação física, enfrentam a demissão ou a falta de empenho de muitos outros. O 

grupo profissional de educação física, constituiu-se em algumas circunstâncias, 

historicamente documentáveis, como o principal fator de resistência à mudança, 

alimentando rotinas e um conservadorismo ideológico construído em torno da 

defesa do “interesse educativo” de que seriam não apenas os seus principais 

definidores, como os seus primeiros guardiões. Uma espécie de “razão iluminada”, 

para quem a pedagogia é uma forma de descer ao aluno e não um meio de o fazer 

aprender, conhecer e dominar os saberes esportivos socialmente construídos”. 

(p.69) 

  

Torna-se importante para o profissional se manter atualizado em relação aos avanços da área e 

disposto a mudanças, quando necessário e na inserção da competição em um processo pedagógico 

através de estudos e reflexões sobre o tema que interfiram positivamente em sua prática. 
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Quando se compete, há uma série de regras, conceitos e pré-conceitos envolvidos, e o papel do 

professor de Educação Física se mostra importante nesse processo de transmissão de valores e 

intervenções nas aulas. Definir e construir regras com os alunos cumpri-las e cobrá-las, faz parte de 

um processo pedagógico coerente e consistente. Ideal seria que esses profissionais se preocupassem 

com o ensino de esportes antes, durante e depois das competições escolares, tornando-o um meio de 

educação e não um fim de competição.  

Seria um grande desafio encarar essa competição como uma relação social complexa entre as 

pessoas, preocupando-se com o ensino dos esportes na reparação, execução e avaliação das 

competições por meio não só de técnicas e táticas, mas de atividades de entrosamento, construção dos 

regulamentos, conhecimento e adaptação de regras, conhecimento dos esportes, dentre outras. Fazer 

um resgate do momento dos jogos, analisar os resultados, registrar, fotografar também são ações de 

grande relevância para esse processo de pedagogização da competição. Preparar os estudantes com 

treinamentos permanentes, mesmo fora ou após os períodos de torneios, colabora para que o aluno 

entenda que o esporte está vinculado à competição, mas não se encerra nela. Várias são as 

possibilidades e temas de aprofundamento. 

Para desenvolver um comportamento formativo no ensino da competição escolar é necessário 

que essa competição fomente seu lado construtivo, ou seja, valorizando a vitória sem exageros e a 

derrota como exercício de aprendizagem para a formação do homem. Como sugestão, podemos 

utilizar brincadeiras no treinamento desportivo, minimizando o conflito entre o educativo e o 

competitivo.  Nessa perspectiva, Orlick (1989) afirma que “muitos valores importantes e modos de 

comportamento são aprendidos por meio das brincadeiras dos jogos esportivos”. 

Se o professor levar em consideração apenas os aspectos tático-técnicos e buscar a valorização 

sem medida da vitória a qualquer preço, seja pela sua forma de trabalhar, pela sobrevivência no 

mercado de trabalho ou por outro motivo qualquer, poderia dizer que este profissional não está 

comprometido com a educação, sob o ponto de vista mais amplo, e sim com os resultados. 

Outra realidade que encontramos são profissionais que fazem do esporte competitivo o 

objetivo principal das aulas, enquanto deveria ser encarado como mais uma atividade num processo de 

divisão de aula com início, meio e fim. Nesse fim, um resgate dos acontecimentos da aula, no qual são 

debatidas as situações de jogo, facilidades e dificuldades nas jogadas. 

 

“Deve fazer parte da pedagogia do esporte, conversar sobre os acontecimentos da 

aula, colocar o aluno em situações desafiadoras, estimulá-lo a criar suas próprias 

soluções e a falar sobre elas, levando-o a compreender suas ações. São coisas que 

contribuem para o desenvolvimento da inteligência do aluno. Não pensamos só no 

craque; pensamos, mais que isso, na sua condição humana.” FREIRE (2003, p. 9 e 

10). 

 

Respeitar os limites e a individualidade de cada aluno, tendo consciência de que eles possuem 

“capacidades e velocidades” diferentes para a aquisição de habilidades que deverão ser aprimoradas 
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com o passar do tempo referenda uma ação pedagógica da competição escolar. Complementando essa 

ação, torna-se interessante que os profissionais, não exijam uma equipe de alunos que tenham a 

mesma resposta ao estímulo dado, criar e oferecer atividades que estimulem a prática desde os mais 

aptos até os que possuem limitações.  

O que se pode oferecer são aulas que os conduzam ao interesse pela prática competitiva, com 

atividades que enfatizem a importância do “outro”, com construção de pequenos jogos que despertem 

esses conceitos, não havendo necessidade de enfatizar a vitória, mas que ela seja o resultado desses 

conceitos defendidos nesse estudo, criando-se ambiente onde os alunos possam intervir em nossa 

prática e que cada opinião formulada, em relação à aula e ao grupo, seja levada em consideração e 

aplicada quando viável. A importância de ouvir os alunos e sentir as suas dificuldades permite refletir 

sobre essa prática. 

 

2. O RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Os relatos que apresentaremos fazem parte de um trabalho desenvolvido em uma escola da 

Rede Particular de Ensino de Campinas/SP, onde conseguimos, ao longo de 10 anos, construir 

programas e conteúdos que visavam à adaptação e ao amadurecimento dos alunos nas questões 

pertinentes a competição. Foram aplicadas várias atividades e exercícios que enfatizavam também esse 

objetivo.  

 O trabalho iniciou-se em 1996 e a escola em questão possuía em torno de 300 alunos, sendo 

que a cada ano era inserida uma nova série, ou seja, a escola aumentava gradativamente as classes e 

ano. Em 1996, ela possuía turmas da pré-escola à 5ª série. O programa de Educação Física era 

conduzido por um único professor, com as turmas sendo divididas por fase escolar com duas aulas 

semanais.   

 

2.1. Quanto à metodologia utilizada no projeto e nas aulas: 

 

A metodologia utilizada nas aulas para a aplicação dos conteúdos, em todos os níveis, foi: 

 

 Aulas práticas e expositivas, vídeos e materiais alternativos. 

 Torneios interclasses, festivais esportivos e jogos amistosos com outros colégios, 

 Uso de diferentes locais e espaços (Lagoa do Taquaral e quarteirão da escola) para exploração 

do meio. 

 

As aulas possuíam a seguinte organização básica, divididas em três etapas: 
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 Aquecimento 

 Atividades desportivas 

 Volta à calma 

 

Durante essas aulas sempre utilizávamos brincadeiras3 como parte da metodologia de 

aplicação das atividades, buscando gerar o prazer e estimular o gosto e o hábito pela prática da 

atividade física. 

Não pretendemos dizer que esse é o melhor ou o único método para a aplicação dos conteúdos 

nas aulas de Educação Física, mas podemos compartilhar do que já colocamos em prática. Sabemos 

que cada faixa etária, cada grupo social, cada classe da escola e outros grupos, possuem características 

próprias e diferentes e o professor deve ficar atento para suprir essas diferenças a fim de que haja a 

compreensão do porquê e para quê está praticando, buscando métodos e formas de evitar desinteresse 

dos alunos pela prática esportiva. Para tanto, a diversificação de métodos e estratégias de ensino são 

necessárias na ação pedagógica. Utilizando-se do exemplo de GALATTI, FERREIRA E PAES (2005, 

p.127) quando relatam sobre os métodos de ensino do basquetebol, temos o seguinte pensamento:  

 

“...considerando que as pessoas aprendem por meios diferenciados, consideramos 

equivocada a escolha de um único método capaz de abranger a complexidade de um 

jogo como o basquetebol. Sugerimos, portanto, que o técnico-professor conheça os 

diversos métodos e compreenda seus princípios para que, de acordo com sua filosofia 

de trabalho,possa criar um método que seja compatível com as necessidades e os 

objetivos do grupo com o qual trabalha, considerando sua faixa etária e o nível de 

compreensão do jogo, a fim de que sejam atendidas as questões tática, técnicas e físicas 

do jogo, assim como as questões cognitivas, afetivas e sociais de quem joga.”  

 

 

2.2. Quanto aos conteúdos 

 

O que priorizávamos nos conteúdos eram jogos e atividades que se preocupassem com o 

desenvolvimento integral do aluno. Cientes dessa necessidade, eram propostas atividades de 

sensibilização corporal, rodas cantadas, brincadeiras populares, ginástica geral, que eram oferecidas 

aos alunos até a quarta série (5° ano). Junto  a essas atividades, eram aplicados jogos com regras (nos 

quais os alunos nos ajudavam a construí-las), jogos pré-desportivos4 (do tipo queimada, pique 

bandeira, passa 10, câmbio) que despertavam para as atividades competitivas. Também era nossa 

preocupação planejar e executar ações sempre continuadas às atividades desenvolvidas na aula 

                                                 
3 Segundo Galatti, Ferreira e Paes, brincadeiras são as atividades e jogos bastante presentes na cultura 
popular infantil, para fins pedagógicos, contextualizando-as a fim de que se orientem para os objetivos 
das aulas. 
4 Para Rose Jr os Jogos pré-desportivos são aqueles que oferecem participação simultânea de grande 
número de alunos, pouca exigência de material, possibilidade de participação dos alunos sem levar em 
consideração seu nível técnico, motivação intrínseca, possibilidade de conhecimento das regras básicas da 
modalidade; e possibilidade de conhecimento da mecânica do jogo. 
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anterior através de jogos com diferentes variações, aumentando o nível de dificuldade desses jogos 

gradativamente.  

Para a escolha das equipes nas aulas, utilizávamos diferentes métodos. Preocupávamos em 

fazer rodízio dos líderes das equipes, estudando formas de fazer com que aquele que geralmente era o 

último a ser escolhido numa aula pudesse ser o líder na aula subseqüente, construindo 

responsabilidades compartilhadas entre todos; esse líder do dia é quem escalava a equipe para as 

diferentes funções no jogo. Por exemplo, no jogo pique bandeira, ele é quem definia quem iria atacar a 

bandeira adversária e proteger a sua bandeira. Todos respeitavam as decisões, pois na próxima aula o 

líder seria outro, e todos gostariam de ser respeitados.   

Quando a atividade começava e uma equipe estava muito superior a outra, construíamos ações 

pedagógicas permitindo que as equipes inferiores pudessem encontrar o equilíbrio. A título de 

exemplo, o professor fazia parte da defesa da equipe inferior, “reforçando” o sistema defensivo e 

abrindo possibilidades de ataque. Outras formas de condução dessa idéia foram descritas com detalhes 

no livro Vencendo a Competição de Orlick, já citado anteriormente. No jogo de queimada, fazíamos 

várias rodadas e íamos trocando os grupos. Por exemplo, equipe x equipe, meninos x meninas, 

números pares x números ímpares. Desta forma, pelo menos em uma rodada, o aluno saía vencedor. 

Com essas atividades, onde o professor também “brincava”, conseguíamos desenvolver um 

ambiente saudável e um relacionamento de amizade entre os alunos. Essas aulas eram encaradas como 

mais um momento de diversão e de estarmos juntos. Esse ambiente, onde se processou a 

aprendizagem, foi o que fez a diferença. Cobrávamos as regras e posturas positivas perante as 

situações de jogo em relação à disciplina, aos relacionamentos interpessoais, as frustrações na perda e 

euforia da vitória, mas sempre respeitando a individualidade e as limitações de cada um.   

Da primeira a quarta série era comum marcamos jogos amistosos com outras escolas também 

em horários alternativos aos de aula formal. As crianças preparavam o lanche, alugávamos ônibus e 

combinávamos o grito de guerra. Não havia limite de crianças, todos eram convidados, tanto meninas 

quanto meninos. “Era uma verdadeira festa”. Tínhamos total apoio de pais e escola. 

No início da 5ª série, começamos a ensinar os fundamentos, táticas de defesa e ataque das 

modalidades e aplicar os jogos propriamente ditos. Em relação a isso DE ROSE E FERREIRA (1987, 

p. 9 10) diz:  

“a ordem estabelecida para a apresentação dos fundamentos obedece a uma seqüência 

lógica de aprendizagem, que vai do mais simples para o mais complexo e que oferece 

ao aluno/jogador a oportunidade de repetir os fundamentos já aprendidos quando da 

aprendizagem de um novo fundamento.” 

 

 Enfrentamos muita dificuldade, pois vários alunos que já estavam adaptados com nossa 

metodologia acabaram mudando de escola, o que dificultou bastante a continuação do trabalho. 

Com o passar do tempo, fomos sentindo a necessidade de criar, em horários alternativos de 

aulas, equipes de treinamento para atender aos alunos que apresentavam elevado nível de adaptação às 
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atividades e aos jogos. Começamos a perceber que tínhamos em nosso grupo, verdadeiros “craques” e 

que deveríamos investir nesses talentos. 

Poderíamos pensar no assunto utilizando vários referenciais da Pedagogia do Esporte. Ainda 

assim, se refletirmos qual é o papel da Educação Física Escolar, do ensino do esporte na Escola e 

compararmos com o pensamento de BOMPA (2002), podemos fazer uma análise interessante entre os 

relatos e os estudos do autor.  

Fazendo uma síntese de BOMPA (2002, p. 27), podemos dizer que a criança na faixa dos 6 a 

10 anos enfatiza o divertimento. Por isso devemos oferecer atividades que busquem o 

desenvolvimento total do aluno através de atividades prazerosas e divertidas: saltar, correr, apanhar 

buscando o desenvolvimento multilateral; reforçar positivamente crianças que se dedicam e são 

autodisciplinadas; encorajá-las a desenvolver flexibilidade, coordenação, equilíbrio; buscar ambientes 

agradáveis para desenvolvimento de outras habilidades; incentivá-las a participar de atividades com 

graus diferentes de dificuldade, promovendo a oportunidade de elas criarem suas atividades, buscando 

desenvolver a criatividade e a imaginação; incluir jogos modificados que enfatizem estratégias e 

táticas básicas além de enfatizar a importância da ética e do jogo justo e oferecer oportunidades para 

meninos e meninas participarem juntos e em várias modalidades; importante sempre certificar de que 

praticar esporte é divertido.  

Nessa fase, iniciamos a nossa participação em torneios e jogos escolares. Segundo as regras do 

torneio, para as 5ª e 6ª série eram festivais. A equipe, para os jogos, era composta por no mínimo 10 

atletas e não havia limite de inscrições. Não havia medalhas, apenas certificado de participação. O 

jogo possuía três tempos de 10 minutos cada e no segundo “tempinho” o professor era obrigado, pela 

regra, a trocar todos os jogadores da quadra, inclusive o goleiro. No terceiro “tempinho”, o professor 

tinha liberdade para substituir os atletas. Essa regra fazia com que os dez (ou até 15) atletas 

convocados tivessem oportunidade de jogar e participar efetivamente dos torneios. 

As crianças ganhavam muita experiência de jogo, posicionamento em quadra e entrosamento 

de equipe. Decisões eram tomadas por eles e nós professores deixávamos nossos alunos livres para 

agir e se movimentar dentro da quadra, o que desenvolvia muita criatividade, tomada de decisões 

rápidas e autonomia nas jogadas.  

Na fase dos 11 a 14 anos, segundo BOMPA (2002, p.30), devemos enfatizar desenvolvimento 

de aptidões e de habilidades motoras, e não o desempenho e a vitória. Para o autor, nessa fase, 

devemos incentivar a participação em diversos exercícios da modalidade esportiva específica, no caso 

desse estudo do futsal, que ajudam a melhorar sua base multilateral e preparar para as competições. 

Ajudá-los a automatizarem as habilidades básicas aprendidas durante a iniciação e a aprenderem 

habilidades um pouco mais complexas. Enfatizar o jogo justo nas competições e nos treinos. 

Proporcionar oportunidades de participarem em níveis de maiores desafios e complexidade para a 

melhora da concentração. Não esquecer o divertimento, oferecendo tempo para os alunos brincarem e 
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situações competitivas divertidas que lhes permitam aplicar várias técnicas e táticas, sem enfatizar a 

vitória.     

Na 7ª e 8ª série nas aulas de Educação Física, os conteúdos que trabalhávamos eram sistemas, 

regras e as violações referentes às diferentes modalidades. Já os treinamentos ficaram mais intensivos 

e nos especializamos no futsal, pois era o que mais atraía os alunos. Alguns deles faziam aulas em 

escolas de futebol, clubes e outros grupos organizados da cidade, o que ajudou muito na qualificação 

dos atletas e na criação do “time oficial” da escola.  

A seleção foi acontecendo gradativamente e na medida em que treinávamos os alunos que não 

conseguiam acompanhar o ritmo da equipe buscavam outras atividades5 que a escola oferecia ou até 

mesmo dentro do projeto esportivo, colaborando de forma indireta como: torcidas, mesários, 

anotadores, auxiliares técnicos, regulamentação de documentos dos atletas, pesquisa de novos torneios 

e outras atividades que auxiliavam no desenvolvimento do projeto. Na maioria das vezes a escalação 

dos atletas não gerava e dificilmente abalava o ambiente de trabalho. 

Na fase dos 15 aos 18 anos, devemos, segundo BOMPA (220, p. 31), deixar a função de 

ensinar e assumir a função de orientar. Monitorar o desenvolvimento dos atletas durante essa fase e 

envolvê-los no processo de tomada de decisão sempre que possível. Melhorar e aperfeiçoar as técnicas 

da modalidade esportiva, individual ou coletiva, incorporando exercícios específicos para o jogo. Eles 

devem demonstrar iniciativa, autocontrole, ética e honestidade no jogo em situações competitivas. 

Também é importante estabelecer objetivos para as competições que focam no desenvolvimento das 

habilidades motoras, táticas e aptidões específicas. Embora vencer se torne cada vez mais importante, 

não se deve dar ênfase excessiva.  

Quando os alunos estavam no Ensino Médio, trabalhávamos os jogos propriamente ditos, 

exigindo regras e alguns sistemas de defesa e ataque ou situações de jogo6. Nesta fase, as aulas de 

Educação Física eram reduzidas em apenas uma por semana, o que dificultava a aplicação de outros 

conteúdos esportivos. Esquematicamente, o resumo dos conteúdos do projeto em relação ao esporte e 

a proposta de desenvolver o conteúdo competição esportiva pode ser assim expresso: 

                                                 
5 A escola investia em outros projetos extracurriculares como música, teatro, street dance, coral e outras. 
6 Após a aprendizagem e fixação dos fundamentos individuais de ataque e defesa, torna-se necessária a 
sua pratica em situações que se aproximem da dinâmica do jogo. De Rose e Ferreira (1987, pg 44).  
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Alguns alunos do ensino médio deixaram de participar das equipes com o intuito de estudar, 

pois prestariam o vestibular no final do ciclo. Mas mantínhamos a equipe de treinamento de futsal, e 

nela não houve dispersão, pelo contrário, nessa fase iniciou-se a participação no torneio intercolegial, 

o que motivou muito a permanência dos alunos. Nosso principal motivo em participar desses eventos 

eram: 

 

 Oferecer oportunidades aos alunos em vivenciarem esses jogos,  

 Entender a importância do outro (adversário),  

 Criar disciplina e hábitos saudáveis, tendo o esporte como o principal fator de motivação.  

 

Como parte do resultado desse trabalho, algumas equipes venceram o torneio intercolegial de 

Futsal e Futebol Society da cidade7, e participamos do torneio da Liga Campineira de Futsal, no qual 

disputávamos com clubes da cidade e da região. Em 2005, resolvemos entrar para o Torneio 

Intercolegial de Voleibol, embora não tivéssemos treinamento específico, apenas o que foi 

desenvolvido nas aulas de Educação Física. 

Enfatizamos aqui que os resultados e vitórias apareceram como resposta ao trabalho 

desenvolvido, mas não era nossa maior motivação e preocupação, nem tampouco o de “procurar” 

talentos, apenas reflexo de um programa que julgamos ter sido bem aplicado, com dedicação, bom 

ambiente e muito estudo.  

 

2.3. Rememorando...: 

                                                 
7 Torneio organizado pela AECR (associação de Escolas de Campinas e Região), onde participam as turmas 
de Ensino Médio das principais escolas da Rede Particular de ensino. Nessa época havia grande 
participação da mídia nesses eventos.  
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Uma situação bem interessante aconteceu durante um dos treinos do ensino médio. A 

atividade era de chute a gol. Cada aluno que errasse o chute ou o goleiro defendesse deveria “pagar” 

com 10 flexões. Se o gol fosse convertido, quem deveria pagar seria o goleiro. No começo os atletas 

pagaram várias vezes, mas com o treino intensivo começaram a não errar mais, o que acumulou muitas 

flexões para os goleiros.  

O professor sugeriu que alguns atletas ajudassem os goleiros dividindo o número de flexões 

com todos, mas alguns não aceitaram. No término do treino, o professor entregou uma caixa de 

chocolate aos goleiros, como prêmio por terem “pagado” muitas flexões, dividindo com os que 

colaboraram com eles. Foi muito honroso quando os goleiros simplesmente dividiram o chocolate com 

todos os atletas, não importando se haviam colaborado ou não. Uma lição para os garotos que não 

ajudaram.  

No outro treino, também fomos surpreendidos. Os atletas que não colaboraram com as flexões, 

chegaram com uma nova caixa de chocolate e entregaram, por gratidão, aos goleiros. Com certeza, 

todos ficaram impactados com a atitude dos meninos.  Interessante é que a caixa de chocolate foi 

dividida novamente entre todos. 

Quando relatamos os fatos, parece que tudo sempre deu certo e que não enfrentamos nenhum 

tipo de arbitrariedade. Mas não foi assim. No começo era bem diferente, tanto para os alunos como 

para nós, os professores envolvidos. Tudo era novo, não tínhamos experiência no tema, em jogos 

oficiais representando a escola, o que conhecíamos eram as técnicas e táticas de futsal (o que na 

prática não bastava). Contávamos com o auxílio de alguns vídeos, textos e experiências de outros 

professores que nos ajudavam durante os jogos. Com o passar do tempo, fomos adquirindo 

conhecimento, experiência, informações e práticas.  

Vale a lembrança do nosso primeiro jogo de futsal do Intercolegial em 2003. Foi um grande 

desafio. De um lado nós, escola pequena, novos no torneio, pouca experiência, uniforme feito de 

última hora, jogando com uma escola tradicionalíssima da cidade, grande, equipe lotada, banco de 

reserva lotado e um uniforme impecável. Primeiro tempo, estava seis a dois para nós, quando o técnico 

da outra escola reclamou com o árbitro que nosso uniforme não possuía número dos atletas na frente 

da camisa e queria nos desclassificar do jogo, caso não voltássemos para o segundo tempo com o 

número estampado na frente da camisa, conforme o regulamento do torneio. 

Primeiro torneio de grande porte que a equipe participava. Primeiro jogo, cheio de familiares 

dos atletas, direção e coordenação da escola para assistir ao grande jogo e seríamos desclassificados 

por causa do número no uniforme. Quando nos deu uma idéia: fazer os números com esparadrapos! As 

mães dos alunos nos ajudavam, dirigentes e professores. Voltamos para o segundo tempo com tudo em 

ordem. Confesso que às vezes tínhamos que trocar o atleta por estar “caindo os números”, mas 
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vencemos o jogo de onze a seis. Tenho certeza que situações como estas jamais serão esquecidas e 

faziam com que nos aproximássemos ainda mais como equipe.  

 Sabemos que fomos privilegiados, pois o ambiente oferecido aos alunos que participavam das 

equipes de treinamento era realmente especial, mas acreditamos que o trabalho desenvolvido nas aulas 

de Educação Física e a busca por uma competição escolar sadia favoreceram para que obtivéssemos 

bons resultados.  

Toda essa situação gerou maior investimento por parte do colégio. Hoje a escola oferece aos 

alunos aulas de treinamento em várias modalidades em horários alternativos e também construíram um 

ginásio poliesportivo para atender a demanda. Se muitos alunos se beneficiam dessas conquistas do 

passado, como podemos dizer que não valeu à pena?  

Gostaríamos de salientar que esse relato não se trata de um manual para se obter uma 

competição escolar equilibrada, mas são idéias e colaborações que podem ajudar o profissional de 

Educação Física a refletir sua prática docente. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para tornarmos a competição favorável a uma educação crítica é importante que o 

professor tenha claro seus objetivos e métodos de trabalho.  Isso não acontecerá de um dia para 

o outro, mas é uma tarefa que requer tempo, dedicação e profissionais empenhados nessa 

conquista.  

Partindo deste princípio, a primeira preocupação pode estar no tipo de especialista que 

construirá, apreenderá, e transmitirá este conhecimento. Esse profissional deve possuir uma 

postura reflexiva, buscando a criação de espaço e de produção de novas formas de sociabilidade 

e respeitar os limites de seus participantes. Sua reflexão que se dá na ação, deve incidir sobre a 

prática, procurando não reproduzir as formas tradicionais de competição, mas criar novos 

olhares.   

Acreditamos que isso pode acontecer desde que este profissional não dê uma supervalorização 

ao produto; vitórias, conquistas e derrotas, mas a todo o processo que envolve os competidores, ou 

seja, mostrar-lhes valores como a importância dos adversários para que haja competição, a 

possibilidade de formar vínculos de amizade e a integração social através da prática escolhida. Essa 

reflexão e síntese da prática relatada corrobora com a literatura referente ao tema competição escolar.  

Desta forma, não queremos ter a pretensão de resolver todos os problemas que a competição 

escolar enfrenta, mas acreditamos que, podemos fazer do “veneno um antídoto”, ou seja, a mesma 

competição que muitas vezes rebaixa e humilha o perdedor, que exalta e vangloria o vencedor e às 
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vezes usa da estratégia ganhar a qualquer preço, pode ser usada para transmitir valores e conceitos que 

poderão ser transportados no dia a dia como; a amizade, espírito de equipe, solidariedade, cooperação 

e respeito. 

O mais importante a ser observado é que esta situação está sendo desenvolvida em um 

ambiente de formação (a escola), interferindo positivamente na construção da personalidade do aluno. 

Não é impossível, portanto, que ele não encontre nessa experiência referências decisivas para outros 

projetos de sua vida. 
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